
 

 

รหัสทัวร BID 2000526 
ทัวรเวียดนาม มหัศจรรย..บานาฮิลล สวรรคแหงเมืองดานัง 4วัน 3คืน (VZ) 

เว - พระราชวังเว - ตลาดDong Ba - ลงเรือมังกรลองแมนํ้าหอม - เจดียเทียนมู - สุสานกษัตริย

ไคดิงห - นั่งสามลอซิโคล - ดานงั - บานาฮิลล - บานาฮิลล - วัดลินหอ๋ึง - เมืองโบราณฮอยอัน - 

หมูบานกัม๊ทาน - น่ังเรอืกระดงฮอยอัน - วัดจนี - บานโบราณ - สะพานญี่ปุ�น – ศาลกวนอ ู- สะพาน

มังกร - ตลาดฮาน 

 



 

 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ ● สนามบินดานัง ● เว ● พระราชวังเว ● ตลาดDong Ba ● ลงเรือ
มังกรลองแมนํ้าหอม ไ (-/ขนมปงบ๋ันหมี/่เย็น) 

 
07.30 น. พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบินเวียด

เจ็ทแอรเวย VIETJET AIR โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
10.50 น. ออกเดินทางสู เมืองดานัง โดยเที่ยวบิน VZ 960 

 

 
 

 
 
12.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมืองแหง
หาดทรายขาว และภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของ
ประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเปน



 

 

เมืองทาท่ีสําคัญ ** บริการขนมปงบ๋ันหมี่ Banhmi เปนอาหารของเวียดนามหรือ
แซนวิชเวียดนาม** 

                จากนั้นเดินทางเขาสู เมืองเว เมืองท่ีมีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอัน
งดงามและทรงคุณคาวฒันธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับการยืนยัน
จาก องคการยูเนสโกประกาศข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 
2536 ใหเปนมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงที่มีอยูในประเทศ
เวียดนามใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นําทานชม พระราชวังหลวงของ
กษัตริยราชวงศเหวียน พระราชวังแหงน้ีสรางขึ้นในป พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง
เคยเปนที่ประทับของพระมหากษตัริยราชวงศเหวียน  13 พระองค พระราชวังแหงนี้
ตั้งอยูใจกลางเมืองเปนมรดกตกทอดอันยิ่งใหญและงดงามแหงนี้ไดถกูสรางขึ้นตาม
แบบแผนความเชื่อของจีน 

 

 
 
จากนั้น อิสระชอปปงท่ี ตลาด Dong Ba เปนตลาดใหญ ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําหอมรอบนอกจะ

เปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก ดานในเปนของใชทั่วไป 



 

 

 
 
ค่ํา       ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
               นําทาน ลงเรือมังกรลองแมนํ้าหอม พรอมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 
พักที่         Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว มาตรฐาน

เวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น 
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน) 

 
วันที่สอง เว ● เจดียเทียนมู ● สุสานกษัตริยไคดิงห ● นั่งสามลอซิโคล ● ดานัง ● บานา

ฮิลล  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
                นาํทานชม เจดียเทียนมู ทรงเกงจีนแปดเหล่ียมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแตละชั้นแทน

ภพตาง ๆ ของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริมฝم�งแมนํ้าหอม จากนั้น นําทานชม สุสาน
กษัตริยไคดิงห สุสานแหงนี้เปนเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมตะวนัออกเขากับสถาปตยกรรมตะวันตก ทางเดินข้ึนสุสานไดรับการ
ตกแตงเปนบันไดมังกรอันโออา 



 

 

 
 

(หมายเหตุ : ตั้งแต เดือนเมษายน 2563 เปนตนไป ขอสงวนสทิธ์ิไมไป สุสาน
กษัตริยไคดิงห)   
พิเศษ!! นําทานนั่งรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองเว ซึ่งเปนจุดเดนและ
เอกลักษณของเวียดนาม 
(ไมรวมคาทิปคนขี่สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป) 

เที่ยง          ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 
บาย  นําทานเดินทางสูเมืองดานัง 
                จากนั้นเดินทางสู บานาฮลิล บานาฮิลลเปนท่ี

ตากอากาศที่ดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดคนพบ
ในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมี
การสรางถนนออมข้ึนไปบนภูเขาสรางที่พัก
โรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อใช
เปนสถานที่พักผอนในระหวางการรบระหวางท่ี
นั่งกระเชาดวยความเสียวพรอมความสวยงามเราจะไดเห็นวิวธรรมชาติท้ังนํ้าตก Toc 
Tien และ ลําธาร Suoi no (ในฝน) จากนั้น นั่งกระเชาขึน้สูบานาฮิลล กระเชา
แหงบานาฮิลลนี้ไดรับการบันทึกสถิตโิลกโดย World Record วาเปนกระเชาไฟฟ�า
ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stopโดยไมหยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและ
เปนกระเชาที่สูงท่ีสุดที่ 1,294 เมตรนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุด
มี  เมฆลอยตํ่ากวากระเชา พรอมอากาศบริสุทธ์ิอันสดชื่นจนทําใหทานอาจลืมไปเสีย
ดวยซ้ําวาท่ีนี่ไมใชยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉล่ียตลอดทั้งปประมาณ 10 องศา
เทานั้นจุดที่สูงท่ีสุดของบานาฮิลลมีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป�าที่อุดม



 

 

สมบูรณ  นําทานชม สะพานสีทอง สถานท่ีทองเท่ียวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเปน
เอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล 

 

 
 

  จุดที่สรางความตื่นเตนใหนักทองเที่ยวมองดูอยางอลังการท่ีซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหง
ตํานานและจินตนาการของการผจญภัยท่ีสวนสนุก The Fantasy Park (รวมคา
เคร่ืองเลนบนสวนสนกุ ยกเวน หุนขี้ผ้ึงทีไ่มรวมใหในรายการ)ท่ีเปนสวนหนึ่งของ
บานาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของหนัง 
4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอ่ืน ๆ ถาไดโนเสารเกมสสนุก ๆ เครื่องเลนเบา ๆ 
รถไฟเหาะแมงหมุนเวียนหัวตลอดไปจนถงึระทึกขวัญส่ันประสาทอีกมากมายหรือ
ชอปปงซื้อของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายท่ีรอทานพิสูจนความ
มันสกันอยางเต็มที่ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 

 

 



 

 

เย็น  ไ บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 
ที่พัก          **โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล 

 

 
 
วันที่สาม บานาฮิลล ● วัดลินหอึ๋ง ● เมืองโบราณฮอยอัน ● หมูบานกั๊มทาน ● นั่งเรือ

กระดงฮอยอัน ● วัดจีน ●บานโบราณ ● สะพานญี่ปุ�น ● ศาลกวนอู ● สะพาน
มังกร ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
                จากนั้นสกัการะ วัดลินหอึ๋งเปนวัดที่ใหญ

ท่ีสุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญของวัด
เปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองค
ตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบน้ี
นอกจากน้ียังมรีูปปم�นปนูขาวเจาแมกวนอิมซึ่ง
มีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยูบนฐานดอกบวั
กวาง  35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหัน
หนาออกทะเลคอยปกป�องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา นอกชายฝم�งวัดแหงนี้
นอกจากเปนสถานที่ศกัดิ์สิทธิ์ท่ีชาวบานมากราบไหวบชูาและขอพรแลวยังเปนอีกหน่ึง
สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามเปนอีกนึ่งจดุชมววิท่ีสวยงามชองเมือง ดานัง  

                จากนั้นเดินทางสู “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเปนเมืองทา 
การคาท่ีสําคัญแหงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนศนูยกลางของการ 
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออกองคการยูเนสโกไดประกาศให



 

 

ฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม แมวาจะผานการบูรณะขึ้นเร่ือย ๆ แตก็
ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวไดนําทานเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศเดินทางเขา
สูตัวเมืองฮอยอัน 

 

 
 
เที่ยง          ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงมังกร โตะละ 1 ตัว 
                จากนั้นเดินทางสูหมูบานกั๊มทานสนุกสนานกับการนัง่เรือกระดง Cam Thanh 

Water Coconut Village หมูบานเล็ก ๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวรมิ
แมนํ้า ในอดีตชวงสงครามท่ีนี่เปนท่ีพักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คือ
อาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับ
รองเพลงพ้ืนเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปน
จังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไมรวมคาทิปคนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/
ตอทริป)  

               จากนั้นนําทานชม วัดจีน เปนสมาคมชาวจีนท่ีใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใช
เปนท่ีพบปะของคนหลายรุน วดันี้มีจุดเดนอยูที่งานไมแกะสลักลวดลายสวยงามทาน 
สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดท้ิงไว
เพ่ือ เปนสิริมงคลแกทาน  นําชม Old House of Tan Sky บานโบราณ ซึ่งเปน
ชื่อเจาของบานเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะด ีชมบานไมท่ีเกาแกและสวยงามท่ีสุดของ



 

 

เมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรกัษไวเปนอยางดี และยังเปน
ที่อยูอาศัยของทายาทรุนท่ีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเปนการผสมผสาน
ระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญีปุ่�น และเวียดนาม ดานหนาอาคารติด
ถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบตูิค ดานหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกลแมน้ําทูโบนมี
ประตูออกไม สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมนํ้าทูโบนไดเปน
อยางดี   

 

 
 
                นําชมสะพานญ่ีปุ�นซึ่งสรางโดยชุมชนชาวญีปุ่�นเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลางสะพาน

มีศาลเจาศักดิ์สิทธ์ิ  ท่ีสรางขึ้นเพื่อสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญีปุ่�นเชื่อวามี มังกรอยู
ใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและหางอยูท่ีญี่ปุ�น สวนลําตัวอยูท่ีเวียดนาม เมื่อใดท่ีมงักร
พลิกตัวจะเกิดนํ้าทวมหรือแผนดินไหว ชาว
ญี่ปุ�นจึงสรางสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลาง
ลําตัวเพ่ือกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบตัิขึ้นอีก 
ชมศาลกวนอ ูซึ่งอยูบนสะพาน ญี่ปุ�นและท่ี
ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ ไวที่หนา
บาน เพ่ือขายใหแกนักทองเที่ยวทานสามารถ
ซื้อของที่ระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย 
เชน กระเป�าโคมไฟ เปนตน  จากนั้น นําทานชมสะพานมังกร Dragon Bridge 
อีกหนึ่งท่ีเที่ยวดานังแหงใหมสะพานมังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จแหงใหมของ
เวียดนาม ที่มคีวามยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟาก



 

 

ฝم�งของแมนํ้าฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสรางขึ้นเพื่อเปนแหลงทองเท่ียว
ดานัง เปนสัญลกัษณของการฟم�นคืนประเทศ และเปนการฟم�นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยไดเปดใชงานตั้งแตป 2013ดวยสถาปตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมัยใหมที่
ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหน่ึงพันปมาแลว 

ค่ํา ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก             LAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว มาตรฐาน

เวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น 
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน) 

 
วันที่สี่  ดานัง ● ชอปปงตลาดฮาน ● กรุงเทพฯ      ไ ( เชา/-/- ) 
 
07.00 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
                จากนั้นนาํทานเดินเที่ยวและชอปปงในตลาดฮาน ซึ่งกม็ีสินคาหลากหลายชนิด เชน

ผา เหลา บุหร่ี และของกินตาง ๆ เปนตลาดสดและขายสินคาพ้ืนเมืองของเมืองดานัง 
                ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 
13.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจ็ท

แอรเวย เที่ยวบินที่ VZ 961 
14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

 

....................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลกิบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพ
อากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภยัพิบัติทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนือความ



 

 

รับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีีเ่กิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากนั 

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานท่ีทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชน
ของทานเองและบุคคลอ่ืน 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่
กระเป�าเกิดสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานัน้ 

 
**ทั้งนี้ กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถ่ีถวน 
หากลูกคาจายเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไข
ทั้งหมด** 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

 

วันเดินทางทัวร มหัศจรรย...บานาฮิลล เว ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน VZ 

วันเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง 
จอยแลนด 

(ราคาไมรวมต๋ัว) 
พักเด่ียว 

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

11 – 14 มี.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

20 – 23 มี.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

24 – 27 มี.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

04 – 07 เม.ย. 63 34 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

05 – 08 เม.ย. 63 34 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 



 

 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

08 – 11 พ.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

28 – 31 พ.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

05 – 08 มิ.ย. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

18 – 21 มิ.ย. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

26 – 29 มิ.ย. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

04 – 07 ก.ค. 63 34 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

05 – 08 ก.ค. 63 34 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

11 – 14 ก.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

16 – 19 ก.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

23 – 26 ก.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

25 – 28 ก.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

01 – 04 ส.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

06 – 09 ส.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

09 – 12 ส.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,500 

14 – 17 ส.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

20 – 23 ส.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

28 – 31 ส.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

 
**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ป บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานี้

รวมรายการทัวรและต๋ัวเคร่ืองบินแลว** 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพิ่มเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร

ตามสถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  



 

 

 คารถโคชรับ - สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ี

ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมลูคาเพิ่ม 7% 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, 

อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซักรีด ทไีมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การ

ประทวง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,  การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง 
จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น, คนขับรถ, ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน 
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะ แตไมบังคับทิปคะ) 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วนั มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําให

ทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงิน
มัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจาก

โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยัง
คณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ
เดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทาง

และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้
ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชาํระคาเสยีหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน 



 

 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึน้ไป จึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถงึ 
15 ทาน ขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนวันเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัท
จะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครือ่งบิน, ต๋ัวรถทัวร, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กคร้ังกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ 
จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหาก
ไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะ
ทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได  
 เท่ียวบิน ราคา และรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไม

รับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได บริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทานัน้ หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หาม
เปยกน้ํา หามสแตมป�ตัวการตูนหรือสแตมป�อยางอื่นที่ไมใชสแตมป�จากศุลกากร
ของประเทศนั้นๆ เพราะเปนเอกสารราชการ สําคัญอยางยิ่ง ไมเชนนั้นพาสปอรต
ของทานจะไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถ
รับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, 
สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนดัหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณี
ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ
เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความ



 

 

รับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะ
ฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว (ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไม
ครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยาง
ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอน
เดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการ
โจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือ
ในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิให
เดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่
จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถ
นํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตร
โดยสารสูงขึ้น ตามอตัราคานํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิ
ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไข
ขอตกลงตาง ๆ ทีไ่ดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter 
Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 



 

 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมกีารชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูป
ตางๆหรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ทีไ่มใชการประทับตราอยางเปนทางการ
ของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกคร้ัง หาก 
ตม.ปฎิเสธการเขา-ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน 
ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได 
เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทํา
พาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถา
ไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนส่ิงที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อ
เปนการสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปน
ตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืด
สวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) 

และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะได

เปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 



 

 

   โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมี
อางอาบนํ้าบางโรงแรมแตละชัน้จะมี  เพียงไมกี่หองซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัว
ใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบาง 
โรงแรมอาจจะไมมีลฟิตซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน

ของทานเอง** 


